APAVT vence candidatura à ABTA

AGENTES DE VIAGENS BRITÂNICOS REÚNEM NOS AÇORES EM 2017
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), com o apoio do
Governo Regional dos Açores, venceu a candidatura para a organização do congresso anual
da Association of British Travel Agents (ABTA) , em 2017, em Ponta Delgada, assegurando
desta forma uma oportunidade única de promoção desta região e do País no mercado
turístico britânico.
A decisão foi hoje anunciada em Abu Dhabi, cidade onde decorre o congresso deste ano da
congénere britânica da APAVT, durante a última sessão plenária.
A candidatura, que foi originalmente apresentada pela APAVT em 2015, foi disputada com
mais dois destinos europeus, tendo o projeto da associação portuguesa com o apoio do
Turismo dos Açores logrado vencer a concorrência.
De 9 a 11 de outubro de 2017, Ponta Delgada vai assim ser o destino anfitrião da «The Travel
Convention», designação pela qual é conhecido este evento anual que reúne mais de meio
milhar de profissionais de turismo e que conta com as maiores empresas da distribuição
turística do Reino Unido.
«O apoio do Governo Regional dos Açores, e em particular o empenho pessoal do Secretário
Regional do Turismo e Transportes dos Açores, Vitor Fraga, foi absolutamente determinante
para o sucesso desta candidatura, na qual temos vindo a trabalhar há vários meses», afirma o
presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira.
«Tenho também de destacar o compromisso que a SATA assumiu desde a primeira hora com
este projeto, bem como o apoio dos hoteleiros e agentes dos Açores envolvidos num desafio
que é, afinal, de todos».
Esta candidatura teve origem quando ainda se ultimavam os preparativos para o congresso da
associação alemã de agências de viagens (DRV), que teve lugar em Lisboa no ano passado,
outra iniciativa da APAVT no domínio da promoção externa de Portugal cujo sucesso foi
amplamente reconhecido.
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